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|{ájeíffiní srnlouva
uzaťená dle §§ 685,686 a686 a) Občanskóho zákonku v platném znění anazákladě čl. VI, odst.

1. Vnitřn_ilro předpisu č, 28105 Rady města Přerova o hospodaření s obecnimi bfiy

mezi

sfatutárnírn městem Přerov, zastoupeným Domovní správou nrěsta Přerova, Blahoslavova 3,

Fřerov, zastoupenou ředitelenr Antonínem Cechákem

{dále jen pronajirnatel)

a

Jméno a příjrnení:1
(dále jen nájemce) -

čt. t,

Fředmětem ná.imu je byl
kuchyni s pŤíslnšerrstvírn v
sklepu,

le rlříve nlntnýcb předpisli kategorie I. 9 2 pokojíqh a
přízem{ domu| t v Přerově, --

Potřebné přesné úclaje pro výpočet nájearného jsou l":vedeny v evidenčním }istě, ktery tvoří
pří1o]rLr č, 1 této smloulry. Stav bytu, rozsa]r vybavení a příslušenství jsou dále podrobně uvedeny v

,,Protokoiu o převzetí bytu", ktery tvoří pi,ílohu č.2 této smlouv_v. Jedná se o byt zvláštnÍlra určení

ve smyslu § 9, zák. č. 102192 Sb. v platné znéni.

čt. tt.

Pronaiíniatel přenechává byt uvedený v č1. L této smloul;- do rúívání na dobu určitou s účinlostí
od tr. 8. 2l}86 do 31,7.2a87.

čt. tit.

Nájemce se zavaztrje platit pronajímateli, zastoupenému Domovní správou města Přerova.

měsíčně:
- smluvní nájenrrré z bylrr v dohodnrrté ťšidle eviclenčního listu
- úlrraitry za plnění poskytovaná s rržívárum bltrr (zálohově). stanovené v evidcnčním listir. klery

je příiohoLr této smlouvy.

Tl,to záiolry a úhrady jsou určené:

- za dodávku tepla a teplé vody dle platných cenovl,ch r,}měru

č.372l2aT Sb. a č. 152120015}. 1, platnénr znění
- írklitl společných prostor v donrě, osvčtlení společných prostor v domě, přibliŽování

popelnicol,]ch nádob
- za dodávku votiy a odváděru odpariních vod (vodné a stočné) dle lyhl. 428naa1 Sb. ve

znění pozdějšíc}r_předpisů a platných cenových qýměru MF ČR
_ poplatekzaužíváru dómovní prádelny dle lyhl. č, 530/1990 Sb., klerou se provádí zákon

č. 526l§ga Sb. o cenách. ve zriění pozdějších předpisů - pokud bude trŽÍvána.

Smluvní strany se clohor1l,v,, že nájemné bude nrožné změnit buď dle právn*lo předpisu, líei bude

rrypočet najemného a jeho qiši upravovat, nebo o míru inflace, lyhlášené Ceským statistickým

ťrřadem, a to k datu l-y-lrlášeni,

fuíF CR" whl



,PJonajímatel mŮže jednostranně změnit rnýši najemného, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
VýŠi měsíČních záloh za plnění poskytovariri s užíváním byu (tm. služby) můži proná;imatei
změnit, je-li pro to dŮvod vlpl;fuající ze změny dané zvláštrum předpisem nebo z rozhodnutí
cenori'ch orgánŮ popř. z dalších clŮvodŮ. Změnu úhrady oznámí nájemci pronajímatel písemně.
Nájemnó vč. záloh za plnění poskl'tovanásužívánísn bytu se platí měiíčně, a to nejpozději do
Posledního dne běŽného měsíce, pokrrd platný prálrrí předpis nestanoví jinak. Nezaplati_ti nájómce
nájemné nebo Úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu clo 5 dnů po jejich splatnosti, je
povinen zaplatit pronajínateli poplatek z prodlení.

či, tv.

Nájemce se zavazuje. že birde r-ržívat uvedený byt rrykadně k bydlení. K jinémr.r účelu 1ze by, či
jeho část, užívat pouze se souh]asempronajímatele.

Dále se nájemce zavazuje:
- Ve smYslrr § 665, adst, l Občanského zákonil<u v platném znění urnožnit přístrrp

pracor,nrkŮnr pronajínratele ke kontrole, zda bvl, jeho r,ybavení, sottčásti a příslušenství
jsou uŽÍvány ťádným zpŮsobenr a rrmožnit pracovrúkůnr pověřeným pronajímaielenr odečty
nrěř,ících zaíaení, umístěných v bytě

- Provádět domovní Úkiid ve spoiečný,ch prostorách dle dohody s ostatními nájernci podie
místně příslušnýclr podm:aek, týkající se: úklidu společných prostor domu jako jsou
chodby, schodiště" sklepní prostory apod., úk]id chodníku před domenr vč, odklizení snBhrr.
V případě neplněru těchto podmlnek zajistí pronajímatel úklid na náklady nájemce.

Nájernce mťrže pronajatý byt jeho část
ve smlouvě o porJnájmu nebo bez časového

Nájernce je povinen oznámit pronajímateli :

- každor-r změnlt v počtu osob. které společně s nájenrcem
fiméno, přljmení, datrrm narození, státní příslušnost) clcl

- potřebLr oprav, které má provádět pronajímatel.

čl v.

přenechat jinómu do podná.jmr-r na dobu určenou
rrrčení 

.j e n s p ísen:ným so rrhi asem pronaj ímatele.

čl vi.

ttžívali byt vč. jejich osobních údajťr
15-ti dnťi od poslední skutečnosti

Cl. vT].

Zánj\_ntlmu bitu
1. }riájem bytu zanikne dle § 7t0. odst" 1 Občanského zákoníku vplatném znéní písemnou

clohodou mezi nájemcem a pronajímatelem nebo písemnou rrypovědí.
2. V příp3dě, Že nájenr bl,tu byl sjednán na dobu určitorr, skončí uplynutím této doby.
3. V písemné rlpovědi niusí blŤ rlvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně

3 nrěsíce tak. aby skončila ke konci kaiendářního měsíce,
4. Pronajímatel mŮŽe nájem bytu lypovědět jen dle ustanoveni § 711, odst. 2 písm. a) b) c) d)

e) Obč. zákonr]<u v platném zněru, s přivolením soudu dle ustanovení § 711 a, odst. 1 písm.
a) b) c) d).



Po ánikrr nájmti bl.tu je nájemce povinen b}t \.yklidit a lyklizený odelzdat pronajímateli se vším
,,ybavenínr a zařaením ve §tawi, v jakém jej přewal s přihiédnutínr k normálnímu opotřebení při
řádnénr lžívání a údržbě. O odevzdání by,tu pronajímateli se pořídí zápis v protokolu o převzeti
bylu.

čt. vnI.

Závěrečná ustanovei!í
1. Vznikne-li ná.jemci škoda způsobená pronajímatele m, hradí tr.to škodu pronajímatel.

Vmíkne-li pronajímateli škoda rpťrsobená nájemcem nebo těmi. kteří s ním bydlí, hradí
tuto škodu nájemce,

2. Nájemce nesmí v býě provádět stavební úprar,y, či jiné podstatné zmény bez písemného

souhlasrr pronajímatele, a to ani na viastní naklady.
3. pokrrd tato smloul,a nestanoví jinak, platí o právech a povinnclstech nájenrce i

pronajímatele vyptfvajícíchznájenmího poměru ustanovení Občarxkého zákoní<u v
platnénr zněni, předpisů jej provádějících a dopllrrrjících a platnóho l)omovnřto řádu, které

se nájernce zavazuje dodržovat,
4, Nájemní snrlouva se v,vliotor.Lije ve dvou r.yhotoveních. z nic,hž, po jednom obdrží každá

9.

strana,
Dodat§ k této smloltvč mLisírnít písemnou formu.

Sm]ouva nabývá platnosti posledním poclpisenr srnlrivní strany.
Nájenrce (spol. nájenrci) je fisou) povinen (poviruri) rlznámit prorrajímateli do 15 dnťr

znrěnu v počtrr osob bydlících (přihlášených) v bytě, tak aby záIohy za služby spojené s
užívánírn bytu mohly birt. účtcivány od následujícího měsíce od vzniku rozhodných
skrrtečností pro ťrčtovaní. Porušení této povinnosti s prodlením nad -l měsíc bude

posuzováno jako hrrrbé ponršení povinností vypl/vajících z nájmu bytr.i dle § 711, odst. 2,

písm. b) Občanského zákoniku v platném znění.
V případě, že nájenrce a osoby v b;,tě bydlící budorr dodržovat Domovní řád, plnit veškeré
povirurosti, které jim ryplývají znájmu bltu a z nájemrrí smlorrry a nebuclou porušovat

dobré mravy v donrě a nájence bi:de respektovat zvýšení najemného dle v té době platného
právnfiro předpi-*rr nebo na úroveň obvyklého nájemného, pokud takový předpis nebude ,

zavazuje se pronajímate] r"rzavřít s nájemcem novou nájenrní smlount k témuž bltu na

dobu určitou dvakrát vžd,1 na dobLr ti,í let a poté na dobri nerrrčitou.

lriájemce podpisem smlouvy r,ýslovně prohlašuje a činí nesponryrrr, že pronajínraiel dal ve

smyslu r"rst. § 13c, odst (1), písm, c) zák. 13312000 Sb, o evidenci obyvatel vplatnérn znění
a v souladu se ákonetn č. LaU2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zrněně některych
ákonů v platném znění, soulrlas s vyiržíváním svého rodného čísla pro účeiy potřeb

pronajímatele.

V Přerovč dne :21 .7 .2a06

Pronajímatel:

DCl\lcVNí sPRÁVA
11 _l:Ilai5,^.t11, l]l/ ,l 
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? í zrc,., - dich:s{c,,,o r r,,} + /l:,,"",i,ť"!'i7
,A.ntonín Čechák

ředite1 organizace

lrlájemce:

Přílohy: č. i - evidenční list
č.2 - protokol o převzetí bytu

).
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